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  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هدمحِهللا ، ن دمإِنَّ الْح  نوذُ بِاِهللا معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنو ،

 . أَنفُِســنا ، ومــن ســيئَات أَعمالنــا    شــرورِ

لَّ لَهضاُهللا فَالَ م هدهي نم    يـادلْ فَـالَ هـلضي نمو ،  لَـه . 

وحده الَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً  وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا
ــولُه ــده ورســـــــ  . عبـــــــ

تمـوتن إِالَّ وأَنـتم    يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَاته والَ"
ــلمونَ  ". مســـــــــــــ

اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق  ناسيا أَيها ال"
 زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثريا ونِساًء واتقُوا اَهللا الَّـذي  منها

  "تساءلونَ بِه واَألرحام إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم رقيبا
"ينا الَّذها أَيالً يقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنآم   لَكُـم حلصا . ييددس

نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُمما  أَعزفَو فَاز فَقَد ولَهسراَهللا و عطي
 "عظيما

متني , لشيخنا ابـن   نافعمثني ,  تصرفإن بني أيدينا خم: بعد أَما
أن ينفعىن به , رب العاملني أسأل اهللا  العيدين , كامأحىف عثيمني, 
  .دين , يوم يقوم الناس لرب العاملنييوم الواملؤمنني, وإياكم 

رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  
ياـىن     ويغفر ىل سوء فعالـعسى اإلله أن يعفو ع              
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  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

  خمتصر أحكام العيدين البن عثيمني
  
سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن أحكام العيد  *

  والسنن اليت فيه؟

  فأجاب فضيلته بقوله: جعل اهللا يف العيد أحكاماً متعددة، منها:

  

   العيد يلةري لبالتك
استحباب التكبري يف ليلة العيد من غروب الشمس آخر  أوالً:

: اهللا يوم من رمضان إىل حضور اإلمام للصالة، وصيغة التكبري
أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، اهللا أكرب، اهللا أكرب وهللا احلمد. أو 
يكرب ثالثاً فيقول: اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، 

  اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد. وكل ذلك جائز.

وينبغي أن يرفع اإلنسان صوته ذا الذكر يف األسواق واملساجد 
  يوت، وال ترفع النساء أصوان بذلك.والب

  

  أكل مترات وترا قبل الغدو لصالة عيد الفطر
يأكل مترات وتراً قبل اخلروج للعيد؛ ألن النيب صلى اهللا  ثانياً:

عليه وسلم كان ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات وتراً، 
  ويقتصر على وتر كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم.
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  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

  

  يابلبس أحسن الث
يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال، أما النساء فال تلبس  ثالثاً:

الثياب اجلميلة عند خروجها إىل مصلى العيد؛ لقول النيب صلى 
أي يف ثياب عادية ليست » وليخرجن تفالت«اهللا عليه وسلم: 

  ثياب تربج، وحيرم عليها أن خترج متطيبة متربجة.

  االغتسالُ لصالة العيد
بعض العلماء أن يغتسل اإلنسان لصالة العيد؛  استحب رابعاً:

ألن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، 
كما شرع للجمعة الجتماع الناس، ولو اغتسل اإلنسان لكان 

  ذلك جيداً.

  

  اخلروج لصالة العيد
: صالة العيد. وقد أمجع املسلمون على مشروعية صالة خامساً

. ومنهم من قال: فرض كفاية. العيد، ومنهم من قال: هي سنة
وبعضهم قال: فرض عني ومن تركها أمث، واستدلوا بأن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم أمر حىت ذوات اخلدور والعواتق ومن ال 
عادة هلن باخلروج أن حيضرن مصلى العيد، إال أن احليض يعتزلن 
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  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

املصلى، ألن احلائض ال جيوز أن متكث يف املسجد، وإن كان 
  متر باملسجد لكن ال متكث فيه.جيوز أن 

والذي يترجح يل من األدلة أا فرض عني، وأنه جيب على كل 
ذكر أن حيضر صالة العيد إال من كان له عذر، وهو اختيار شيخ 
اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ، وإذا فاتت اإلنسان سقطت 
ألا كاجلمعة، واجلمعة إذا فاتت اإلنسان سقطت، ولو أن 

وقت مجعة لقلنا ملن فاتته اجلمعة ال تصل الظهر، لكن ملا الوقت 
فاتته اجلمعة وجبت صالة الظهر؛ ألنه وقت الظهر، أما صالة 

  العيد فليس هلا صالة مفروضة غري صالة العيد وقد فاتت.

وذهب بعض أهل العلم إىل أنه يسن قضاؤها، فإذا أتيت صالة 
  اليت صالها اإلمام.العيد واإلمام خيطب، تصلي العيد على الصفة 

ويقرأ ا إلمام يف الركعة األوىل {سبح اسم ربك األعلى} ويف 
الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} أو يقرأ سورة (ق) يف األوىل، 
وسورة القمر يف الثانية،وكالمها صح به احلديث عن رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم.

  

إن اجتمع العيد مع اجلمعة فمن شاء فليحضر 
  عة، ومن شاء فليصل ظهراً.اجلم
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  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

إذا اجتمعت اجلمعة والعيد يف يوم واحد، فتقام صالة سادساً: 
العيد، وتقام كذلك صالة اجلمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث 
النعمان بن بشري الذي رواه مسلم يف صحيحه، ولكن من حضر 
مع اإلمام صالة العيد إن شاء فليحضر اجلمعة، ومن شاء فليصل 

  ظهراً.

  

  از صالة ركعتني قبل أن جيلس ىف املصلىجو
ومن أحكام صالة العيد أنه عند كثري من أهل العلم أن سابعاً: 

اإلنسان إذا جاء إىل مصلى العيد قبل حضور اإلمام فإنه جيلس 
وال يصلي ركعتني؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى العيد 

  ركعتني مل يصل قبلهما وال بعدمها.

علم إىل أنه إذا جاء فال جيلس حىت يصلي وذهب بعض أهل ال
ركعتني؛ ألن مصلى العيد مسجد، بدليل منع احليض منه، فثبت 
له حكم املسجد، فدل على أنه مسجد، وإال ملا ثبتت له أحكام 
املسجد، وعلى هذا فيدخل يف عموم قوله عليه الصالة والسالم: 

أما و». إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني«
عدم صالته صلى اهللا عليه وسلم قبلها وبعدها فألنه إذا حضر 

  بدأ بصالة العيد.
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  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

إذن يثبت ملصلى العيد حتية املسجد كما تثبت لسائر املساجد، 
وألننا لو أخذنا من احلديث أن مسجد العيد ليس له حتية لقلنا: 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس ملسجد اجلمعة حتية؛ ألن رس
كان إذا حضر مسجد اجلمعة خيطب مث يصلي ركعتني، مث 

  ينصرف ويصلي راتبة اجلمعة يف بيته، فلم يصل قبلها وال بعدها.

والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان حتية 
املسجد، ومع ذلك ال ينكر بعضنا على بعض يف هذه املسألة؛ 

ية، وال ينبغي اإلنكار يف مسائل اخلالف إال إذا ألا مسألة خالف
كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى ال ننكر عليه، ومن 

  جلس ال ننكر عليه.

  

  وجوباً إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد
من أحكام يوم العيد ـ عيد الفطر ـ أنه تفرض فيه زكاة ثامناً: 

أن خترج قبل صالة  الفطر، فقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم
العيد، وجيوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومني حلديث ابن عمر 

وكانوا يعطون قبل الفطر «ـ رضي اهللا عنهما ـ عند البخاري: 
، وإذا أخرجها بعد صالة العيد فال جتزئه عن »بيوم أو يومني

من أداها قبل الصالة فهي «صدقة الفطر حلديث ابن عباس: 
، »أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقاتزكاة مقبولة، ومن 



   

 

9

 

  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

فيحرم على اإلنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صالة العيد، فإن 
أخرها بال عذر فهي زكاة غري مقبولة، وإن كان بعذر كمن يف 
السفر وليس عنده ما خيرجه أو من خيرج إليه، أو من اعتمد على 

 تيسر له أهله أن خيرجوها واعتمدوا هم عليه، فذلك خيرجها مىت
  ذلك، وإن كان بعد الصالة وال إمث عليه؛ ألنه معذور.

  

  نئةُ الناس بعضهم بعضاً
يهىنء الناس بعضهم بعضاً، ولكن حيدث من احملظورات يف تاسعاً: 

ذلك ما حيدث من كثري من الناس، حيث يدخل الرجال البيوت 
يصافحون النساء سافرات بدون وجود حمارم. وهذه منكرات 

  وق بعض.بعضها ف

وجند بعض الناس ينفرون ممن ميتنع عن مصافحة من ليست حمرماً 
له، وهم الظاملون وليس هو الظامل، والقطيعة منهم وليست منه، 
ولكن جيب عليه أن يبني هلم ويرشدهم إىل سؤال الثقات من أهل 
العلم للتثبت، ويرشدهم أن ال يغضبوا رد اتباع عادات اۤالباء 

ال حترم حالالً، وال حتلل حراماً، ويبني هلم أم  واألجداد؛ ألا
إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى اهللا قوهلم: {وكَذَلك مآ أَرسلْنا 
من قَبلك فى قَرية مّن نذيرٍ إِالَّ قَالَ مترفُوهآ إِنا وجدنآ َءابآَءنا 

ـٰرِهم    مقْتدونَ }.علَٰى أُمة وإِنا علَٰى َءاثَ
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  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

ويعتاد بعض الناس اخلروج إىل املقابر يوم العيد يهنئون أصحاب 
القبور، وليس أصحاب القبور يف حاجة لتهنئة، فهم ما صاموا 

  وال قاموا.

وزيارة املقربة ال ختتص بيوم العيد، أو اجلمعة، أو أي يوم، وقد 
كما يف ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم زار املقربة يف الليل، 

حديث عائشة عند مسلم. وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
  ».زوروا القبور فإا تذكركم اۤالخرة«

ولو قيدها البعض مبن قسى قلبه مل يكن بعيداً، ألن الرسول صلى 
اهللا عليه وسلم علل األمر بالزيارة بأا تذكرة اۤالخرة، فكلما 

ن مل أعلم من قال ذا من ابتعدنا عن اۤالخرة ذهبنا إىل املقابر، لك
  أهل العلم، ولو قيل لكان له وجه.

وزيارة القبور من العبادات، والعبادات ال تكون مشروعة حىت 
توافق الشرع يف ستة أمور منها الزمن، ومل خيصص النيب صلى اهللا 

  عليه وسلم يوم العيد بزيارة القبور، فال ينبغي أن خيصص ا.

  
م لبعض وتقبيل النساء من جوازُ معانقة الرجال بعضه

  احملارم يوم العيد
: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض، وهذا عاشراً

ال حرج فيه، وتقبيل النساء من احملارم ال بأس به، ولكن العلماء 
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  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

كرهوه إال يف األم فيقبل الرجل رأسها أو جبهتها وكذلك 
  دين، فذلك أسلم.البنت، وغريمها من احملارم يبعد عن تقبيل اخل

  

استحباب الذهاب لصالة العيد من طريق والرجوع 
  من آخر

: ويشرع ملن خرج لصالة العيد أن خيرج من طريق احلادي عشر
ويرجع من آخر اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال 
تسن هذه السنة يف غريها من الصلوات، ال اجلمعة وال غريها، 

لعلماء يرى أن ذلك مشروع يف صالة بل ختتص بالعيد، وبعض ا
أن كل فعل وجد سببه يف عهد النيب «اجلمعة، لكن القاعدة: 

صلى اهللا عليه وسلم ومل يفعله فاختاذه عبادة يكون بدعة من 
  ».البدع

  فإن قيل: ما احلكمة من خمالفة الطريق؟

فاجلواب: املتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، {وما كَانَ 
مؤمل مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُهسرو ى ٱللَّهإِذَا قَض ةنمؤالَ منٍ و

ـٰالً مبِيناً  ٱلْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ ٱللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَ
}، وملا سئلت عائشة رضي اهللا عنها: ما بال احلائض تقضي 

كان «رضي اهللا عنها ـ:  الصوم وال تقضي الصالة؟ قالت ـ
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  عثيمنيالبن  العيدين محكاالثمني أل ملختصرا

، »يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة
  فهذه هي احلكمة.

وعلل بعض العلماء بأنه إلظهار هذه الشعرية يف أسواق 
  املسلمني.

  وعلل بعضهم بأنه ألجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة.

  أعلم. وقال بعضهم: للتصدق على فقراء الطريق الثاين. واهللا

 

* * *  

    ال واجلودوالع وله املكارم                  نا حممـــــودورب متَّ الكالم  
   وأورق عود ما ناح قمرى                وعلى النىب حممد صلواتــــه  
  

 

 
  أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى

  الطريق إىل اجلنة شبكةرف العام على املش
www.way2ganna.com  

 (حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف أغراض جتارية)

  


